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 كتاب الجملة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة

ديكن األوىاـ أف تنالو، وال هلل الذي جل ثناؤه، وتقدست أمساؤه، وىو الذي ال  احلمد
العقوؿ أف ختتالو، وال األلسن أف دتتحنو، وال األمساع أف تشتملو، وال األبصار أف تتمثلو. 
إف اهلل تبارؾ وتعاىل اصطفى اإلسالـ ديناً، فلم يؤاِمر فيو ملكًا مقرباً، وال نبيًا مرساًل، ومل 

صطفى من مالئكتو رساًل إىل من جيعلو بأماين الناس، ومل يتبع احلق أىواءىم، ولكنو ا
انتجبو من خلقو، فبعثهم أنبياء يدعوف الناس إىل خلع األنداد، وترؾ عبادة األصناـ، وأف 

 خُيَْلَع ُكلُّ معبود من دوف اهلل تبارؾ وتعاىل.

مث َكلََّف مجيَع خلِقِو الذين ََحََّلُهم الدين وكلفهم إياه، وأقاـ عليهم حجتهم أف يعلموا أنو 
مد مل يلد ومل يولد ومل يكن لو كفؤاً أحد، وأنو مل يزؿ وال يزوؿ، واليتغَت من حاؿ أحد ص
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إىل حاؿ، وال تقع عليو األوىاـ، وال تقدره العقوؿ، وال حتيط بو األقطار، وال تدركو 
 األبصار، وىو اللطيف اخلبَت، وأنو ليس كمثلو شيء وىو السميع البصَت.

در الذي ال يعجز، والقاىر الذي ال يغلب، والدائم الذي وأنو العامل الذي ال جيهل، والقا
 ال يَبيد، واحلي الذي ال ديوت، واحلليم الذي ال يعجل.

 وأنو األوؿ الذي ال شيء قبلو، وال قدًن غَته، واآلخر الذي ال شيء بعده.

، وأنو وأنو القدًن وما سواه حمدث، وأنو الغٍت وما سواه إليو فقَت، وأنو العزيز وما سواه ذليل
 الذي ال إلو إال ىو الرَحن الرحيم.

وأنو العدؿ يف قضائو، اجلواد يف عطائو، الناظر خللقو، الرحيم بعباده، الذي ال يظلم مثقاؿ 
 ذرة، وإف تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنو أجراً عظيماً.

عن  وأنو خلق خلقو لعبادتو من غَت حاجة إليهم، وال منفعة تصل إليو من عبادهتم، تعاىل
ذلك علوًا كبَتاً، ولكنو تفضل عليهم خبلقو إياىم. وأنو طوقهم وقواىم، مث أمرىم وهناىم، 
فلم يكلف أحداً فوؽ طاقتو، ومل يعذبو على غَت معصيتو، ومل دينع أحداً ما يناؿ بو طاعتو، 
ا وينتهي بو عن معصيتو، وينجو بو من عذابو، ويصَت بو إىل ثوابو، ومل يفعل بعباده إالَّ م

فيو رشدىم وصالح أمرىم، ومل يعب شيئًا من قضائو، ومل يَػْقِض شيئًا عابو، ومل يَػُلْم أحداً 
على شيء من تقديره وتدبَته، ومل يعذب أحداً على أمٍر َخَلَقُو وأراده، ومل يُرِْد ما يسخطو، 

اد، وال ومل يَغضب دما كوَّنو، ومل يكره شيئًا أراده، ومل يرض الكفر لعباده، ومل حيب الفس
ا يريد.  اجلهر بالسوء من القوؿ، ومل يأمر دبا ال يريد، ومل ينو عمَّ

وأنو أمر بالطاعة، وهنى عن ادلعصية، وأف كل ما أمر بو منسوب إليو، وكلما هنى عنو فغَت 
 مضاٍؼ إليو وال منسوب.

وعذب  وأنو مل يأخذ أحداً على الِغرَّة، ومل يعذب إال بعد قياـ احلجة، فأثاب على طاعتو،
على معصيتو، فلم تزر وازرة وزر أخرى يف حكمو، وأنو ليس لإلنساف إالَّ ما سعى، وأف 

 سعيو سوؼ يرى، مث جيزاه اجلزاء األوىف.



وأف أكـر اخللق عند اهلل اتقاىم هلل، وأشرفهم عند اهلل أكثرىم طاعة لو، وأنو ال ذؿ وال 
 صغر يف اجلنة، وال عز وال شرؼ يف النار.

الوعد والوعيد يف أخباره كلها، وأنو ال تبديل لكلمات اهلل، وال خلف لوعد وأنو صادؽ 
اهلل، وأنو ال يبدؿ القوؿ لديو، وأنو ال خيلف ادليعاد، وأف قولو أصوب األقاويل، وأف حديثو 

 أصدؽ األحاديث.

وال وأنو أنزؿ على حممد كتابًا مهيمنًا بلساف عريب مبُت، وأنو ال يأتيو الباطل من بُت يديو 
من خلفو تْنزيل من حكيم َحيد، أحل فيو احلالؿ، وحـر فيو احلراـ، وشرع فيو الشرائع، مث 

َنٍة وإن الّلَه َلَسِميٌع  قاؿ: َنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن بَ ي ِّ ﴿لِّيَ ْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بَ ي ِّ
يتو، وإىل خلع كل [، فدعا حممد الداعي إىل معرفة اهلل واإلقرار بربوب24]األنفاؿ: َعِليٌم﴾

معبود من دوف اهلل، وإىل معرفة نبوتو، واإلقرار بذلك ظاىرًا وباطنًا حىت يشهدوا بألسنتهم 
وقلوهبم أف ال إلو إال اهلل وأف حممدًا عبده ورسولو، وإىل اإلقرار دبا جاء بو من عند اهلل، 

اإلدياف بادلوت والبعث والضماف أَلداء مجيع ما فرض اهلل عليهم، واإلدياف دبالئكتو ورسلو، و 
 واحلساب واجلنة والنار.

وأف يقيموا الصلوات اخلمس يف مواقيتها حبسن طهورىا وإسباغ وضوئها وتكبَتىا 
وخشوعها وقراءهتا وركوعها وسجودىا، والغسل من اجلنابة دباٍء طاىر وضوء وغسل إذا 

اب الرفث والفسوؽ أمكن ادلاء وإالَّ فالتيمم بالصعيد الطيب، وصياـ شهر رمضاف باجتن
والعصياف وغض البصر، واحلج إىل بيت اهلل احلراـ من استطاع إليو سبياًل، والسبيل: الزاد 

 والراحلة لألصحاء البالغُت.

واجلهاد يف سبيل اهلل بنية صادقة، ونصح هلل ولدينو وللمؤمنُت عامة، والبغض يف اهلل، 
بل اهلل، وادلعاداة ألعداء اهلل: من كفر ومواالة أولياء اهلل: من داف بدين اهلل، واعتصم حب

 باهلل، وفجر يف دين اهلل.



وحترًن دماء ادلؤمنُت وأمواذلم وأذاىم، وموازرهتم على اإلدياف، واستحالؿ دماء الكفار على 
ما كاف يستحلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ما خال من أعطى اجلزية من أىل 

 صابئُت واليهود.الذمة من اجملوس والنصارى وال

 واألمر بادلعروؼ، والنهي عن ادلنكر، وإظهار احلق بقدرة، فمن مل يستطع فال جناح عليو.

﴿ِإنََّما الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء  وأداء الزكاة ووضعها على ما أمر اهلل يف كتابو من قولو:
َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ هُ  [ اآلية، ووضع الفيء 06]التوبة: ْم﴾َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلي ْ

: ﴿مَّا َأفَاء اللَُّه َعَلى َرُسولِِه ِمْن َأْهِل والغنيمة على ما أمر اهلل يف كتابو من قولو إذ يقوؿ
[، وإذ 7]احلشر: اْلُقَرى فَِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن﴾

أَنََّما َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء فََأنَّ لِّلِه ُخُمَسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي ﴿َواْعَلُموْا  يقوؿ:
 [ اآلية.24]األنفاؿ: اْلُقْرَبى﴾

ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِلغَْيِر الّلِه ِبِه  وإىل حترًن ما حـر اهلل يف كتابو من ﴿اْلَمْيَتُة َواْلدَّ
، واجتناب اخلمور، وشهادات ﴿بِاأَلْزاَلِم﴾ [ إىل قولو:3]ادلائدة: ُة﴾َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوذَ 

الزور، وقذؼ احملصنات، والفرار من الزحف، والبخس يف ادلكياؿ وادليزاف، مع ما حـر اهلل 
﴿إال َما َقْد من نكاح األمهات والبنات واألخوات، وما ذكر معهن إىل قولو:

قد ذكر اهلل من حترًن الزىن، وأكل الربا، وأكل  [، وأشباه ذلك دما43]النساء: َسَلَف﴾
أمواؿ الناس بالباطل، وأكل أمواؿ اليتامى ظلماً، وإتياف الذكراف من العادلُت، وأخذ الرشا 

 يف احلكم، وتعطيل احلدود، والسرقة، واخليانة.

 حكم من لم تبلغه الرسل

و خملوؽ، وأف اهلل خالقو وخالق فإف كاف يف الدنيا أحد مل تأتو األخبار فعِلم أنَّو وما أشبه
اخللق، وأنو قدًن وما سواه حمدث، وأنو ال شبو لو وال نظَت، وأنَّو عدؿ ال جيور، وحكيم ال 
يظلم، فقد أصاب مجلَة التوحيد والعدؿ. فإف َشبػََّهُو بعد ذلك بيسَت، أو شكَّ يف أنو 

 ا دخل فيو.يشبهو شيئاً، أو ظن أنو يظلم أو جيور، فقد نقض مجلتو، وخرج دم



وأما من أتتو األنباء واألخبار، وقامت عليو احلجة بالرسل والكتب واألنبياء، فإذا ىو عرؼ 
اجلملة وأقر هبا، وعرؼ الرسوؿ، وشهد الشهادتُت: شهادة أف ال إلو إال اهلل وحده ال 

نيب شريك لو، وأف حممداً عبده ورسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وأقر جبميع ما يأيت بو ال
صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وأنو احلق، وضمن أداء مجيع مافرض اهلل عليو، فهو يعد مؤمن 
مسلم، فإف جحد ذلك أو شك فيو بعد قياـ احلجة عليو، فقد نقض مجلتو، وصار بذلك 

 من الكافرين.

 ومن العلم بدين اهلل عندنا معرفة النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم:

 وأنو ال نيب بعده، وأنو مل يكن يعلم الغيب، وال ينتحلو أحد بعده.معرفة من ىو ودمن ىو، 

وأف القرآف كتاب اهلل، وأنو أخرب فيو أف حجتو بالغة، وأهنا عند مجيع الناس يف لغاهتم 
معروفة، وأف أنبياء اهلل مل تزؿ حتتج هبا وتقر أهنا من خالقها، وأهنم مجيعًا جاءوا بالبينات 

 ف تلك احلجج مَتاث األنبياء يورثوهنا أتباعهم.واآليات، وىن احلجج، وأ

وأف اهلل أباف رسلو باألعالـ والداللة اليت ال يقدر اخللق عليها، وال تكوف إالَّ من فعل 
اخلالق، كإحياء ادلوتى، وإلقاء العصا فصارت حية تسعى، وكمجيء الشجرة، وكالـ 

 سل.الذئب، وأف ىذا ما ال يُػْعَطى أحٌد إالَّ األنبياء والر 

 وأف أتباع الرسل إمنا خيربوف عن حجج الرسل، ويدعوف إليها الناس، وحيتجوف عليهم هبا.

وأف فيما احتج اهلل بو أف جعل كتابو عربيًا مبينًا بلغة العرب وكالمهم، وجعلو مع ذلك ال 
يشبو الشعر وال الرسائل وال اخلطب وال السجع، ولكنو أبانو من ذلك كلو، فال يطيق أحد 

 يت دبثلو.أف يأ

وأف اهلل قد أقاـ سنة نبيئو فيما مل يبينو يف الكتاب مفسرًا مشروحاً، من عدد الصالة 
وأوقاهتا وحدودىا، وتفسَت احلج والعمرة، وأف ذلك ال يكوف إال إىل الكعبة، وأنو جعل 

 الزكاة يف األمواؿ تؤخذ من األغنياء وتوضع للفقراء.

ال بطيب من نفسو، أو بادلَتاث، أو بفرض يلزمو، وأنو ال حيل ماؿ أحد من أىل الصالة إ
أو حبق جيب عليو، وإف فجروا فقتلوا باحلدود، مامل خيرجوا من ادللة، وحـر منهم الدماء 



ومجيع احلرمات، إال ما أحل اهلل من إقامة احلدود على من أصاهبا، دمن أقر على نفسو يف 
نو اهلل يف كتابو وسنة رسولو عليو صحة من عقلو، أو قامْت عليو بذلك بينٌة على ما بي

 وعلى آلو السالـ.

وأفَّ القصاص سواء بُت أىل ادللة مجيعًا فيما بُت شريفهم ووضيعهم، وأبرارىم وفجارىم، 
 مامَل خيرجوا من ادللة.

وأفَّ اهلل أوجب عليهم االمتناع من الظلم إذا قدروا، ومعونة ادلظلومُت إذا استطاعوا، وال 
 وال يف غَته حدَّ اهلل.يتعدوا يف ذلك 

، شهر رمضاف، سوى ما جيب هلل من كفارة اليمُت، والظهار،  وأفَّ الصياـ يف شهر معلـو
وقتل اخلطأ، ويف التمتع بالعمرة إىل احلج إذا مل جيد اذلدي، وفيمن أوجب على نفسو نذراً، 

ادلريض وفيما أوجب على ادلسافر واحلائض من قضاِء ما فاهتم من شهر رمضاف، وكذلك 
 مث يربأ، وفيما يتقوف ويأتوف من الطعاـ والشراب والنكاح، ومن الغسل من اجلنابة.

وأفَّ من الكتاب ناسخًا ومنسوخًا رمو أمر القبلتُت، وإمساؾ النساء الفواجر يف البيوت 
 حىت يتوفاىن ادلوت أو جيعل اهلل ذلن سبياًل.

إنو قد كاف، أو دبا يعلم أنو ال يكوف  وأفَّ من تعمد أف خيرب دبا يعلم أنو مل يكن فيقوؿ
فيقوؿ إنو يكوف، أو يقوؿ قد كاف فهو كاذب، أو دبا ال يعلم أو دبا ال يفعل فهو جاىل، 

 وأف اهلل من ذلك بري.

ا على اختالفها جيمعها اسم الدين والطاعة، واإلدياف،  وأفَّ شرائع األنبياء كانت خمتلفة، وأهنَّ
ْْ علينا بامسو، ومل يبُت لنا يف  واذلدى، والتقوى، والرب واإل حساف، وأف بعَضُهم مل يُػْقَص

كتابو، وال مسى نبياً بعينو، وأفَّ ِعْلَم ما جهلنا من ذلك كاف ديناً وإدياناً فرضو اهلل على تلك 
 األمم ووضعو عنا.

بالشهود  وأنَّو ال جيوز دلدع دعواه إالَّ ببينة، فمن ادَّعى دما يف يد غَته دما ال يدرؾ علمو إالَّ 
مل يعط ما ادعا إال بشاىدي عدؿ، أو بإقرار من ادلدعى عليو للمدعي. مث بُت سنتو يف 
الشهود فأبطل شهادة كلِّ فاسق منهم أو خصم، وأفَّ بعض الشهود ردبا شهدوا بالزور، 



والذي ال يعلمو إال اهلل، وأف على احلكاـ أف ديضوا الشهادة مع جهلهم دبا يعيب بو 
  أفَّ اهلل يعلم أهنم قد شهدوا على باطل.الشهود، إالَّ 

وأفَّ أفضل الدين كلو العلم باهلل تبارؾ وتعاىل وبدينو، وأنَّو ال ينفع قوٌؿ إال بعمل، وال عمٌل 
إالَّ بعلم يف إثبات اسم وال ثواب، وذلك أف من أقر باحلق ومل يعمل بو مل يستحق األمساء 

م باهلل وبدينو مل ينتفع بشيء من عملو. وأفَّ كلهم الزكية، وال ثواب أىلها، ومن ضيع العل
 متعلم، وكلهم حمتاج إىل العلم مفضل لو وألىلو، وذاـ للجهل عايب لو وألىلو.

م مل يزالوا يتقربوف إىل اهلل بالقوؿ السديد، والعمل الصاحل، ويعبدونو بذلك، ويدينوف لو  وأهنَّ
 بذلك.

دانوا بو الذي بلغ باإلدياف واإلسالـ والتقوى والرب وأفَّ اسم دينهم الذي تعبدىم اهلل بو، و 
 ورمو ذلك.

وأْف قد َحرَّـ اهلل على ادلسلمُت أْف يُزكوا أنفسهم، وأْف قد أوجب عليهم أف يَنسبوا مجيَع 
ادلسلمُت إىل اإلدياف واإلسالـ، وأهنم قد كانوا يثبتوف ذلم اسم اإلدياف مث ال يعلموف 

م قد كانوا  يتوىل بعضهم بعضاً على أهنم مسعوا منهم بعض ذلك، وإف مل يروا سرائرىم، وأهنَّ
منهم عماًل، وكذلك يفعلوف فيمن يرونو يعمل، وإف مل يسمعوا منهم قواًل، فإفَّ االسم 
الذي قد ثبت عندىم على الظاىر وإف مل يعلموا الباطن، وأنو ال حيصي أحد منهم مجيع 

 ه، وال إحصاء أىلو.ما فرض اهلل، فإفَّ اهلل مل يكلفهم إحصاء

 وأف دينهم أهنم يرجوف ثواب اهلل، وخيافوف عقابو.

 وأنو ال خوؼ على أولياء اهلل يف اآلخرة وال ىم حيزنوف، وأف أولياء اهلل ادلؤمنوف.

وأف اهلل قد استحق والية وليو، وعداوة عدوه على مجيع العادلُت الذين قد قامت عليهم 
واليتو وتضر عداوتو معيب عندىم منقوص، وأف اهلل بذلك حجة الدين، وأف من مل تنفع 

 أحق أف تنفع واليتو وتضر عداوتو من مجيع اخللق.

وأف األنبياء مل تزؿ مستحقة لثواب اهلل منذ بعثها اهلل، وأهنا مل تكفر قط، ومل تفسق، ومل 
 تُِقم على شيء من الذنوب بعلم وال بعمد، وردبا أذنبت على الظن وطريق النسياف، وأف



ذنوهبا صغائر مغفورة، وأهنا ال تأيت الكبائر، وأف من قذؼ األنبياء بالكفر والكبائر فهو 
 أوىل بالكفر.

وأف ادلؤمنُت ُمِقرُّوف مجيعًا على أنفسهم بالذنوب، وأهنم ينتفوف من الكفر والفسق، 
 ويكرىوف أف ينسبوا إليو.

سبة والكذبة والنظرة كالقتل والزنا وأف اهلل قد ميز بُت صغائر الذنوب وكبائرىا، فلم جيعل ال
والربا والسرقة وأشباىهن، ومل جيعل القتل وأشباىو كالكفر بالنيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

 والكتاب وأشباه ذلك. وأنو قد خالف بُت أحكامهن وأمسائهن وأمساء أىلهن.

مسى من ذلك  وأهنم ال يشهدوف على ذنب بعينو أنو صغٌَت مغفور، إالَّ أف يكوف اهلل قد
شيئًا يف الكتاب بعينو، أو مساه الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ما خال ذنوب األنبياء 
عليهم السالـ. وأهنم ال يزالوف يفسقوف أىل الكبائر من أصحاب احلدود، ويبغضوهنم، 

 ويشتموهنم، وحيبوف أىل اخلَت وإف أذنبوا على الظن والنسياف، مامل خيرجوا إىل الكبائر.

وأنَّو ال ينبغي ألحد أف يشهد على ذنب بعينو أنو صغَت مغفور. وأهنم مل يزالوا يعظموف 
 القتل والزنا والسرقة ورموىن دمن فعلو. وأف معٌت الكثَت والقليل والعظيم واحد.

وأف اجلنة دار للمتقُت، وأف النار دار للفاسقُت. وأهنم ال يزالوف يبغضوف من اطلعوا على 
 يستغفر حىت يظهر التوبة النصوح.فسقو، وإف كاف 

وأهنم يستحبوف أف يكتم كل امرء على نفسو وإف أصاب حداً، وأف التوبة عندىم مقبولة 
 دمن ُحدَّ ودمن مل حُيَّد.

وأف من مسى أىل احلدود كافرين مث حكم عليهم حبكم الكفار عابوه، ومن مساىم مؤمنُت 
 وحكم ذلم حبكم ادلؤمنُت عابوه وعنفوه.

 اسم ادللة اسم جيمع مجيع ادلنطوين إىل اإلسالـ وإف كاف فيهم فجور.وأفَّ 

َ حكمو يف مجيع الكافرين من مشركي العرب من أىل الالت والعزى، وأىل  وأفَّ اهلل قد بَػُتَّ
الكتاب من اليهود والنصارى واجملوس والصابئُت وادلتنقلُت من مجيع أصناؼ أىل الكفر من 



اإلسالـ بعد إظهار الدين، وبُت حكمو يف ادلؤمنُت والفاسقُت  دين إىل دين، وادلرتدين عن
 وادلنافقُت وادلستسرين.

وأنو مل يكن يقاتل أحدًا من ادلشركُت حىت يدعوه، وأنو قد أباف ذلك كلو وفصلو، وأنو ال 
يوجد يف زمن النيب عليو السالـ كافر ليس دبشرؾ. وأهنم ال يعتمدوف أحدًا دمن أقر بالنيب 

 الـ وعلى آلو بكفر إىل يـو القيامة أويلحق بادلرتدين.عليو الس

وأفَّ النفاؽ استسرار بالطعن يف دين اهلل ودين الرسوؿ، وأفَّ اهلل قد أقاـ حجتو فيما فرض 
 من دينو بتحرًن الشكِّ فيو واإلنكار لو مجيعاً.

 
ُ
ثلة، وذلك فيما ال وأفَّ التقية جائزة فيما َُحل الناس عليو وىم لو كارىوف، خيافوف القتل وادل

 يرجع ضرره على أحد من العادلُت.

وأفَّ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قد كاف يعذر نفسو وغَته فيما مل يأت جربيل من 
الدين دما مل يُعرؼ إال بالسمع دما مل يأتو جربيل عليو السالـ حىت يأتَيُو بو، وأنو مل يكن 

مل يكن يكتم شيئاً من الدين الذي أمره اهلل بإظهاره،  يًتؾ أىل دعوتو يظهروف قبيحاً، وأنو
 وال يعطى فيو تقية، وأنو مل يزؿ لو مظهراً يأمر أتباعو بإظهاره والدعاء إليو.

 وأفَّ الشيطاف حيب دفن الدين، ويدعو إىل إماتتو.

يف  وأنو ال جيوز تغيَت شيء دما أثبت النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وأنو ال طاعة دلخلوؽ
 معصية اهلل، وأفَّ الدنيا فانية، وأفَّ اآلخرة باقية األبد.

وأف ادلالئكة واجلن واإلنس أجناٌس شىت، وأفَّ ادلالئكة أفضُل برية اهلل، وأهنم مقربوف يف كل 
 خَت، مقربوف يف كل مْنزلة، مفضلوف يف كل ذكر.

نو متمهاًل فيو ال يدرؾ وأنو جعل من دينو مؤقتًا حمدوداً، صالة وصيامًا ورمومها، وجعل م
حده: بر الوالدين، وصلة الرحم، واألمر بادلعروؼ، والنهي عن ادلنكر، ورمو ذلك من 

 األمور اليت تعرؼ عند ادلشاىدة.

وأف اهلل ال يُػَلبِّس حكمو، وال خيلف قولو. وأف من دينهم التثبت فيما غاب عنهم حىت 
 جييئهم اليقُت من تواتر األخبار وتظاىرىا.



اهلل ال يظلم عباده شيئاً، وال يعذب إالَّ بعد إنذار، وال يكلف نفسًا إالَّ وسعها، وال وأف 
حيملها إال طاقتها، وال يفرض طاعتو إالَّ على أىل الصحة والسالمة والعقل والقوة، وأنو 

 دعا مجيع عباده ادلكلفُت إىل دينو، وأنو حيب طاعتو، ويُبغض معصيتو.

فضَل من بعض، وبعَض األقاويل أفضل من بعض، وبعَض العلم وأنَّو جعل بعض األعماؿ أ
أفضل من بعض. وأف من العلم غامضًا خفياً، ومنو واضحًا جلياً، وأف جهل بعض ذلك 

 واسع، وجهل بعضو ضيق.

وأنو ال يُنػزؿ أحد من الناس كلهم مْنزلة النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم يف تصديق لو وال 
 ولو.يف تكذيب، وال شك يف ق

وأهنم يعملوف باألخبار اجملَتَمِع عليها، ويشكوف يف القوؿ الشَّاذ، وإف روي عن النيب عليو 
 السالـ.

وأفَّ اهلل افًتض اختاذ اإلماـ العادؿ إماماً ليؤمت بو، ومسي خليفة ليخلف النيب صلى اهلل عليو 
 وآلو وسلم يف أعمالو.

لو وسلم وفارقو فليس بإماـ، وال وأنو من خالف حكمو حكم النيب صلى اهلل عليو وآ
 خليفة، ولكنو مترب ظامل.

وأف األخذ جبميع ما أمجعوا عليو صواب، بر وىدى، وأف الًتؾ دلا أمجعوا عليو ضالؿ 
 وخطأ.

فهذه صفات مجلة الدين وكثَت من تفسَتىا يف التوحيد وغَته، ونرجو أف تكوف ىذه اجلملة 
وأف نكوف قد ذكرنا فيها أمورًا قد أقاـ اهلل هبا تدؿ على الصواب كلو، وتنفي اخلطأ كلو، 

حجتو على مجيع العادلُت، يف مجيع ما ىم ذاكروف من خطأ أو صواب، وأف يكوف قد 
دخل يف ىذه اجلملة مجيع االختالؼ، وقوؿ أىل البدع، فمن زعم أف ىذه اجلملة على 

، وما خالفها تركو، فإنا غَت ما ذكرنا، فليعرض مجيع ما قاؿ الناس عليها، فما وافقها قبلو
 نرجو أف ال خيرج من ذلك شيء أبداً إالَّ أدرؾ صوابو وخطاه من ىذه اجلملة إف شاء اهلل.



ومن ظن أف شيئاً من ىذه اجلملة ليس حبق فليعرضو على كتاب اهلل وسنة رسولو عليو وآلو 
، وداف بذلك فلو ما السالـ وفطرة العقوؿ، فمن فعل دبا أمره اهلل بو، وانتهى عمَّا هناه اهلل

لنا وعليو ما علينا، نتوىل كلَّ مهتٍد مضى قبلنا، وسَتتنا يف ولينا كسَتة نبينا عليو وعلى آلو 
 السالـ يف ولينا، وسَتتنا يف عدونا كسَتة نبينا يف عدونا.

حلشر اهلل ربنا، وحممد نبينا، والقرآف إمامنا، واإلسالـ ديننا، والكعبة قبلتنا، وادلوت غايتنا، وا
 جيمعنا، وادلوقف موعدنا، وحكم اهلل يفصل بيننا، واجلنة والنار أمامنا.

نسأؿ اهلل اجلنة برَحتو، ونعوذ باهلل من النار بعفوه، إىل ىذا ندعو من أجابنا وذميب من 
دعانا، ىذا ديننا ورملتنا، والطيبوف من آؿ حممد قادتنا، فمن وافقنا على ىذا فهو ولينا، 

 عدونا، واهلل ويل ادلؤمنُت، وعدو الفاسقُت.ومن خالفنا فهو 

 مت األصل واحلمدهلل وصلى اهلل على حممد وآلو.

  

 

 


